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Schoolgids 2022 – 2023

Schooltijden
Groep 1
t/m 4
Groep 5
t/m 8

Maandag
8.30 – 12.00
12.30 – 14.30
8.30 – 12.00
12.30 – 14.30

Dinsdag
8.30 – 12.00
12.30 – 14.30
8.30 – 12.00
12.30 – 14.30

Woensdag
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30

school. Om 8.30u starten de lessen.
Groepen 1 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vanaf 12.00u vrij.

Donderdag
8.30 – 12.00
12.30 – 14.30
8.30 – 12.00
12.30 – 14.30

Vrijdag
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
12.30 – 14.30

De kinderen
zijn vanaf
8.20u
welkom op

Vakanties en vrije dagen 2022-2023
Herfstvakantie

22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 februari 2023 t/m 26 februari 2023

Paasmaandag

10 april 2023

Meivakantie

22 april 2023 t/m 7 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Pinkstermaandag

29 mei 2023

Zomervakantie

15 juli 2023 t/m 27 augustus 2023

Studiedagen / vrije dagen voor alle leerlingen

21 oktober 2022
27 februari 2023
28 februari 2023
17 mei 2023
22 juni 2023

Extra vrije dagen voor groep 1/2

7 oktober 2022
4 november 2022

Vrije middagen

23 december 2022 (alleen middag vrij)
17 februari 2023 (alleen middag vrij)
14 juli 2023 (alleen middag vrij)

Pauzemomenten
Op school zijn er twee pauzemomenten waarop er gegeten en gedronken wordt.
De lunch is belangrijk vanwege de energie en voedingsstoffen
voor het tweede deel van de dag.
Geef volkorenbrood en een stuk fruit mee voor in de lunchpauze als je
kind naar de basisschool gaat. Varieer ook eens met rauwkost als tomaat,
komkommer en wortels, als broodbeleg of in plaats van fruit. Houd
snoep, chips en andere snacks voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld
het weekend.

Aandachtspunten
• Geef net zoveel eten mee als uw kind thuis eet.
• In een stevige, goed sluitende broodtrommel blijft het brood langer lekker.
• Houd er rekening mee dat het vaak warm is op school. Geef daarom liever geen bederfelijke etenswaren
mee.

Nieuwjaarsbijeenkomst begin schooljaar
Aan het begin van het schooljaar 2022- 2023 zal er op school een ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ plaatsvinden waarbij de
kinderen aan de ouders vertellen en laten zien hoe ze werken in hun klas. Ook is er de mogelijkheid om kennis te
maken met de leerkracht van uw zoon/dochter.
Deze nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 september 2022.

10 minuten gesprekken in verband met de vorderingen van uw kind
Oudergesprekken in week 48 en 49
Oudergesprekken in week 12 en 13
Oudergesprekken in week 26 en 27 (facultatief, dus op verzoek van leerkracht en/of ouders)

Rapporten
Dit schooljaar ontvangt u een rapport over de vorderingen van uw kind(eren) op:
Rapport 1: 8 dec 2022
Rapport 2: 30 maart 2023
Rapport 3: 13 juli 2023

De groepen voor het schooljaar 2022-2023
Groep 1/2 a
Groep 1/2 b
Groep 3/4

Ilonka Weusten en Jenny Simons
Mathilde Steijns en Ilonka Weusten
Samantha Strüver
Sander Theunissen
Charlotte Bloemer

Groep 4/5

Rianne Bies
Charlotte Bloemer
Marlou Verkoelen
* Beau Hellenbrand-Derks (eerste helft
schooljaar afwezig ivm verlof)

Leerjaar 3 instructie:
Samantha Strüver en Sander Theunissen
(eerste helft schooljaar)
Samantha Strüver en Charlotte Bloemer
(tweede helft schooljaar)
Leerjaar 4 instructie:
Rianne Bies en Charlotte Bloemer
(eerste helft schooljaar)
Rianne Bies en Beau Hellenbrand-Derks
(tweede helft schooljaar)
Leerjaar 5 instructie:
Marlou Verkoelen

Groep 6/7
Groep 7/8

Florian Smit
Gerard Prak

Onderwijsondersteuning groep 3/4/5
Onderwijsondersteuning groep 6/7/8
Administratie
Conciërge
Interne begeleiding
Directie

Lisanne Luja-Hendriks
Celeste Bögels
Marilloiese Willems
Ronald Schutt
Sandra Manders-Eggen
Chantalle Oliver
Roel van den Bosch

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben op maandag en dinsdag bewegingsonderwijs in de gymzaal naast de school.
Op deze dagen nemen zij gymschoenen/gymkleding vanuit thuis mee naar school.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan ook naar de gymzaal. Zij hebben alleen gymschoentjes nodig. De gymschoenen
blijven op school.

Aanvraag verlof
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en moeten buiten de reguliere vakanties gewoon naar school. Wanneer uw
kind ziek is dient u dit altijd voor 9 uur te melden aan de school. Mocht u voor uw kind verlof nodig hebben, dan
dient dit schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie. Niet aanvragen valt onder ‘ongeoorloofd verzuim’. Voor
het verlenen van verlof zijn strikte regels. Wij zullen uw verlofaanvraag toetsen aan de hand van deze regels.
Ongeoorloofd verzuim en ook regelmatig te laat komen worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
Bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg
Antwoordnummer 20062
6400XT Heerlen
045-4001133

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Mevr. A. Hermans
Mevr. B. Ortmans (contactpersoon
oudergeledinig)

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Verkoelen
Mevr. R. Look Bies

